UCHWAŁA Nr Si.380.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 17 września 2014r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Repki informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 r.
Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r.
0 regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Członków
Kolegium RIO:
Przewodniczący:
Członkowie:

Kamil Krauschar
Teresa Wysokińska
Jolanta Tomaszek

przedłożoną przez Wójta Gminy Repki informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
1 półrocze 2014r. opiniuje pozytywnie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych
zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, stanowi
jedynie ocenę przedłożonej informacji przeprowadzoną pod kątem prawidłowości
sporządzenia tego dokumentu.
UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych oraz przedłożonej informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r., złożonej przez Wójta Gminy ustalił, co
następuje:
1.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał plan dochodów w wysokości 15.610 869,01 zł.
Dochody zrealizowano w kwocie 8.904.982,76 zł, co stanowi 57,04% planu,
z tego: dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 7.972.815,07 zł, co stanowi
56,34% planu; natomiast dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2014 r. zostały
zrealizowane w wysokości 932.167,69 zł, tj. 63,84 % założonego planu.
Poziom realizacji dochodów poszczególnych pozycji budżetu po stronie dochodów
w stosunku do przyjętego planu, jak również przyczyny odchyleń od pierwotnych
założeń zostały omówione w części opisowej dochodów budżetowych.

2.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację wydatków w wysokości 16.417.936,01 zł. Wydatki ogółem
zrealizowano w kwocie 6.534.893,40 zł, co stanowi 39,80% planu, z tego: wydatki
bieżące zrealizowane zostały w kwocie 6.293.632,86 zł, co stanowi 47,42% planu;
wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 241.260,54 zł, co stanowi 7,67% planu.

3.

Przebieg budżetu Gminy w przypadku dochodów ogółem w stosunku do upływu
czasu przekroczył poziom optymalny 50%, zaś realizacja planu wydatków ogółem
kształtuje się o 17,24 punkty procentowe poniżej wskaźnika wykonania dochodów.
Zamieszczone wyjaśnienia w części opisowej przez Wójta Gminy wskazują, że
nasilenie gospodarki inwestycyjnej gminy koncentrować się głównie będzie w okresie
II półrocza br.

4.

Wynik budżetu za pierwsze półrocze br. zamknął się nadwyżką w wysokości
2.370.089,36 zł, przy uchwalonym pierwotnie deficycie budżetowym w kwocie

-807.067,00 zł. Powyższe, jest rezultatem mniejszego wykonania
budżetowych - szczególnie majątkowych, nad dochodami budżetowymi.
5.

wydatków

Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami jest
zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach oraz informacji.

6. W zakresie wydatkowania środków publicznych, nie stwierdzono przekroczeń
uchwalonego w poszczególnych pozycjach planu wydatków oraz nie stwierdzono
występowania zobowiązań wymagalnych.
7. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014r. wyniósł 563.620,40 zł,
w tym zaległości z działów: 756, 852, 926, 900, 700, 801, 851.
8.

Stan zadłużenia j.s.t. z tytułu niespłaconych na koniec kwartału pożyczek oraz
kredytów długoterminowych kształtuje się na poziomie 3.419.996,21 zł.

9.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku dołączono
informację z wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Repkach, Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach.

10. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
przedłożono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.
Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
doręczenia niniejszej uchwały.
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